Studentkåren Malmö om Gäddan
Till alla berörda parter,
Detta öppna brev skrivs av Studentkåren Malmös presidium på uppdrag av fullmäktige. Under flertalet
månader, nu närmare ett år, har problemen med G8 byggnaden tagits upp av studenter, lärare och
studentskyddsombud på olika nivåer. Det har lyfts på programråd, på fakulteten och på central nivå.
Problemet är de rådande arbetsmiljöförhållanden på G8. Enligt Arbetsmiljölagen har studenterna rätt till
samma villkor som gäller universitets anställda och detta står även av Studenters Rättigheter och
Skyldigheter på Malmö universitet.
Följande problem har noterats av studentkårens styrelse och fullmäktige;
●
●

Buller som gör det svårt att koncentrera sig på tentamen.
Diskriminering i form av otillgängliga våningar och salar.

Buller kan, enligt arbetsmiljöverket, “ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter.” I ord
från våra studenter;
Om studenter stör eller hindrar verksamheten under en tentamen måste man omgående lämna
salen för att upprätthålla ordningen, vilket implicerar att det inte är okej att störa studenter
under skrivningen, varför skulle fallet vara annorlunda med aktiviteter utifrån?

Förutom buller har Gäddan ett problem med bristande tillgänglighet; Studenter som har olika typer av
rörelsehinder har vid ett flertal tillfällen påpekat att vissa av salarna är för trånga för att vara bekväma, om
de ens kommer in i salen. Studenter har svårt att använda hissarna, då de ibland stannar en halvtrappa upp
från den våning de ska till. En halvtrappa kan verka lite, men för en student med rörelsehinder kan detta
göra att de måste åka ner till första våningen för att hitta en annan hiss som förhoppningsvis kan ta dem
till rätt våning. Det finns också vissa salar, t.ex. på nedervåningen, som är helt enkelt otillgänglig för
studenter med rörelsehinder.
Vi vill även lyfta följande problematik som har uppkommit under året: en av våra döva studenter märkte
att det inte fanns några blinklarm för att hjälpa döva eller hörselskadade studenter vid brandövning. Hen
fick istället förlita sig på hjälp från sina kurskamrater. När hen påpekade detta för en anställd på Malmö
Universitet fick hen svaret att det inte fanns planer på blinklarm utan att hen får lita på att “kompisar kan
hjälpa henne ut”. Efter att vi påpekade detta har vi fått svaret att problemet snarast ska åtgärdas, men
problemets uppkomst och universitets första svar på frågan är ett exempel på de oacceptabla
förhållandena som kan råda för era studenter på Gäddan.
Eftersom vi har lyft den bristande studiemiljön på Gäddan flertalet gånger ser vi nu att nästa steg är att
anmäla inkomna ärenden till relevanta externa myndigheter.
Vi på Studentkåren Malmö bjuder in till samtal på Kårens kontor på Niagara den 26/3 kl 10.00 där vi vill
se en handlingsplan och konkreta åtgärder för studiemiljöproblemen på Gäddan.

